
शतततींचत आलड  
एका फपल्ड ळास्त्रसाचे योभाींचक जतलन  

भयाठी : अश्वलनत फले  



एका घोड्माच्मा उींच ऩाठीचत कल्ऩना कया,श्जच्मा 
ऩरीकडच ेआऩण फघू ळकत नाशी.  

आता तुम्शी एका छोट्मा भुरीचत कल्ऩना कया,जत 
पक्त वात लऴााचत आशे. तत तमा उींच घोड्मालय 

स्त्लाय झारी शोतत, आणण जमभनतच्मा खूऩ उींचालय 

शोतत.तत छोटी भुरगत शोतत-- स िंथिया जेन 

मॉ . 

तत घाफयत नवे. 

मवींथथमा भॉवरा भोठ्मा गोषटीींचत बततत लाटत 

नवे. 



जेव्शा मवींथथमा फाया लऴााचत शोतत, तोऩमतं तत 
आऩल्मा स्त्लत्च्मा घोड्मालय केरीलय फवून, न्मूमॉका  
भध्मे आऩल्मा घयाच्मा जलऱ दौड भायत अवे.  

मवींथथमा आणण केरी शरयणे आणण कोल्शाींना फघत 
अवे.अळा प्रकाये ततरा जींगरावलऴमत प्रेभ लाटू रागरे 
आणण  तनवगााततर वला जतलाींवलऴमत ततरा प्रेभ लाटू 
रागरे. 

वोऱा लऴााचत अवताींना मवींथथमा घयाऩावून  दयू आऩल्मा ऩहशल्मा 
वाशव मारेलय तनघारी.  

दयू व्शश्जातनमा भध्मे एका ळाऱेत शोणाऱ्मा स्त्ऩधेत बाग 
घेण्मावाठी ततने चायळे भैराऩेषा अथधक दक्षषणेकड ेप्रलाव केरा. तमात 
बाग घेणाऱ्मा वगळ्मा रोकाींच ेततच्मावायखेच घोडसे्त्लायीलय पे्रभ शोते.  



नींतय जेव्शा मवींथथमाच े कॉरेजमळषण 
वींऩरे तवे्शा ततरा शे भाहशत नव्शत ेकी, 
रलकयच तत एक भोठे वाशव कामा वुरु कयणाय 
आशे. तत एक लैसातनक शोईर!  

जेव्शा मवींथथमा एक  लताभानऩरात रयऩोटायचे काभ 
कयत शोतत, तेव्शा ततच्मा भैत्ररणतने ततरा आफिकेतून खूऩ 
ऩरीं मरहशरी. अिीका, ऩथृ्लत लयीर वगळ्मा भोठा द्वुये 
भशाद्वलऩ आशे.  

ऩेनतचे ऩरीं लाचून मवींथथमाच्मा भनात आफिका 
फघण्माचत इच्छा जागतृ झारी.  

खूऩ रोक एकटे आफिकेत जामरा घाफयत अवत. 
 ऩण मवींथथमा भॉव तमा भोठ्मा भशाद्लतऩारा त्रफरकुर 

घाफयरी नाशी.  



 ततथीं ऩोशचल्मालय  मवींथथमा आफिकेच्मा पे्रभात ऩडरी.  

“आफिकेत ऩोशचल्मालय एकाच आठलड्मात तत 
म्शणारी, “भरा वभजरीं की भत भाझ्मा घयी आरे आशे.” 

मवींथथमा, ऩूला आफिकेच्मा वलस्त्ततणा भैदानाभध्मे आऩरीं 
फाकी जतलन घारलू इश्च्छत शोतत. 

ऩण आधत ततरा एक नोकयी शलत शोतत. वुदैलाने  
मवींथथमाचत  बेंट आफिकी शतततींचा अभ्माव कयणाऱ्मा एका 
प्राणत लैसातनकाळत झारी. तमाींनत ततरा आफिकी शतततींच े
पोटो काढामरा वाींथगतरे. आफिकी शततत ऩथृ्लतलय 
वाऩडणाये वगळ्मात वलळार जतल आशेत. 



कल्ऩना  कया आऩल्माजलऱ एक कॎ भेया आशे 
आणण तुम्शी एका वलळार ऩाका  भध्मे आशात श्जथीं 
वगऱतकड ेशततत आशेत. प्रतमेक कोऩऱ्मातून तमाींच े
छोटे बुये डोऱे, तमाींचत वुयकतरेरी कातडत, तमाींचत 
राींफ, भजफूत वोंड आणण तमाींच ेनयभ जाडत ऩाउरीं 
हदवत आशेत.  

ऩण  मवींथथमाने शतततींच्मा कानाच्मा फाशेयच्मा 
फाजूच्मा कडरेा अवणाऱ्मा नवा, तछद्र आणण 
नागभोडत लऱणाचा अभ्माव केरा.  

ततने शतततींच ेराींफ वुऱे फतघतरे-वयऱ, 
टोकदाय, आणण काशीींच ेतय गामफ  

झारे शोत,े तमाींचा अभ्माव केरा. 

मवींथथमा  शतततींना लेगलेगऱे  

कयामरा आणण तमाींना  

ओऱखामरा मळकरी. 



रलकयच  मवींथथमारा तमा वलळार, कोभर 
प्राण्मावलऴमत प्रेभ लाटू रागरीं. ततरा शतततींच्मा जींगरी 
आणण धूऱबयल्मा घयाींफद्दर प्रेभ लाटू रागरे.  

“ते इतके  प्रबालळारी, उल्रेखनतम  आणण जहटर 

प्राणत  आशेत,"  तत म्शणारी. “भत तमाींचा अभ्माव 
कयण्मावाठी आऩरीं वला जतलन वभवऩात कयेन.” 

 म्शणून मवींथथमाने एम्फोवरी एमरपें ट रयवचा 
प्रोजेक्ट वुरु केरा.  

मवींथथमारा तेव्शा भाहशत नव्शतीं की शे काभच 
ततच्मा आमुषमाचे ध्मेम शोईर.  

 ततरा एलढींच भाहशत शोतीं की तत शतततींच्मा 
फाफततत अथधक जाणून घ्मामचीं आशे. 

 ततरा जाणून घ्मामचीं 
शोतीं की शततत ऩरयलायाफयोफय 
कवे याशतात. जेव्शा खूऩ 
ऩाऊव ऩडत अवे आणण गलत 
यवदाय अवे तेव्शा तमाींच्मा 
ऩरयलायाचे भोठभोठे वभूश शोत 
अवत. 

जेव्शा ऩाऊव कभत ऩड े
आणण दषुकाऱ ऩडत अवे तेव्शा 
शे वभूश एक दवुऱ्मारा श्जलींत 
याशण्मावाठी कळत भदत कयत? 



 आधत वायखीं  मवींथथमाने तमाींच ेपोटो घ्मामरा 
वुरुलात केरी.  

मवींथथमा  म्शणारी, “भत त ेपोटो घयी आणत 
अवे आणण तमाींच्माकड ेमबींगातून रषऩूलाक फघत 
अवे. आणण वगळ्मा शतततींना तमाींच्मा कानाींच्मा 
आधाये ओऱखण्माचा प्रमतन कयत अवे.” 

 ळेलटी ततरा ओऱखू मामरा रागरे की 
वभुशात कोण आईलडतर आशेत,कोण फशीण 
बाऊ आशेत,कोण काकू –आजत आशेत.इतमादी. 

त ेएक भोठीं काभ शोतीं,ऩण मवींथथमा भॉव 

रा भोठ्मा काभाींचत बततत लाटत नवे. 



 मा दयम्मान, मवींथथमाने अवेम्फरी नॎळनर  ऩाका  
भध्मे एक कामभस्त्लरूऩत तींफू ठोकरा. 

तींफू भधून आफिकेच ेउींच ऩलात, भाउीं ट 

फकमरभींजायो लय फपााचत ऩवयरेरी चादय हदवत अवे. 

मवींथथमा  आऩल्मा  रैंड योलय गाडतभधून योज ऩाका  भध्मे  

फपयत अवे आणण शतततींच्मा वऩल्राींना तमाींच्मा वोंडनेे भाततत  

खेऱताींना आणण ओयडताींना ऩाशत अवे.  

तवे्शा आई शतततण आऩल्मा भुराींच ेयाखण कयत अवे-बुकेल्मा 
लाघाींऩावून आणण तयवाऩावून 

आणण जेव्शा भागे ऩडरेरे शततत एक दवुऱ्माींना बेटत तवे्शा त े
एकभेकाींच्मा ळयीयालय ळयीय घावत, आऩल्मा वोंडत एकभेकाींच्मा वोंडतत 
अडकलत,कान पडपडलत, आणण आऩरे दात एकभेकाींच्मा दातालय 
यगडलत आणण भग ओयडत ओयडत एक-दवुऱ्माींना अमबलादन कयत. 



मवींथथमाने आजत ह्ततततणतींना फतघतरीं,जमाींना 
ऩाऊव ऩडरा नाशी तयी खामरा अन्न आणण ऩाणत 
कुठे मभऱेर माचत हठकाणीं भाहशत शोत.े  

मवींथथमा  आऩरी वलळेऴ आलडतत शतततण 
‘इको’ कड ेफघे आणण ततच्माकडून तत मळके. इींको च े
भस्त्त बायदाय दात शोत.े कल्ऩना कया जेव्शा तत 
वुींदय भातलृींळाचत शतततण शऱूशऱू मवींथथमाच्मा 
गाडतकड ेआरी आणण ततने आऩल्मा वोंडनेे स्त्ऩळा 
केरा.जवे की अवे टकटक करून तत ततरा नभस्त्त े
कयत आशे अवे लाटे. 

मवींथथमाने शऱूशऱू शततत ऩरयलायाफद्दर अळा 
फकतततयी गोषटी जाणून घेतल्मा, जमा इतय कोणारा 
भाहशत नव्शतमा.  

मवींथथमा  म्शणत,े “शततत जमा गोषटी कयतात 
जमाींचत अऩेषा आऩण आऩल्मा वगळ्मात चाींगल्मा 
मभराींकडून कयतो.” 

"त ेएक-दवुऱ्माच ेयषण कयतात, त ेएक-
दवुऱ्माचत काऱजत घेतात, आणण एक-दवुऱ्मारा 
भदत कयतात.” 



ऩण वगऱे रोक शतततींलय मवींथथमा इतके पे्रभ कयत नाशी.  

पक्त दशा लऴाात आफिकेतरे अधे शततत भायरे गेरे शोत.े 

तमा काऱात दय दशाव्मा मभतनटारा, जगात कभतत कभत 
एका शतततचा भतृमू शोत अवे. 

कल्ऩना  कया एक वलळार नय  शततत, जो आफिकेच्मा 
वालाना भैदानात फपयतो आशे, घाव आणण छोटी झाड ेआऩल्मा 
वुळ्माींनत उखडत आशे आणण तनळ्मा वलळारा आकाळाखारी त े
खात आशे.  

आता  कल्ऩना कया की दवुऱ्मा हदलळत तो शततत 
वूमाप्रकाळाखारी भरून ऩडरा आशे, तमाच ेवुींदय दात गामफ  

झारे आशेत, जमाचा उऩमोग वऩमानोच्मा कीज, नषतदाय  

दाथगने कयण्मावाठी केरा जातो.  
जेव्शा वगळ्मात जुन्मा शततत आणण ह्ततततणतच ेभूल्मलान 

दात गामफ झारे तवे्शा मवींथथमारा तमा शतततींच्मा ऩरयलायाींचत 
काऱजत लाटू रागरी.. 

आता लडतर शततत कोण शोईर? 

शतततींच्मा वऩल्राींच ेयषण कोण कयेर? 

अन्न आणण ऩाणत ळोधण्मावाठी गुप्त जागा ऩरयलायारा 
कोण दाखलेर? 



मवींथथमाने शस्त्तदींताफद्दर वगळ्मा जगारा वाींगामरा 
वुरुलात केरी.  

तत म्शणारी शतततच ेदात अततळम वुींदय गोषट आशे 
जे स्त्लच्छ केरे की छान चभकतात. 

ऩण रोक शे वलवरून जातात की शस्त्ततदींत शा 
कधततयी श्जलींत शतततचा दात शोता. 

रारचत मळकायी शतततरा तमाच्मा दातावाठी भायतात. 
भग  मवींथथमा शतततींच ेदात  काढणे अलैध आशे 

अवा कयाय कयण्माच्मा वलवलच्मा रढाईत वाभतर झारी.   

शा एक भोठी  ऩरयषाच शोतत, ऩण मवींथथमा भॉव  
भोठ्मा ऩयीषाींना घाफयत नवे.  

जानेलायी १९९०भध्मे शतततींच ेदात वलकण्मालय 
जगबय प्रततफींध रालण्मात आरा. ऩण वगऱे देळ 
मा फींदीलय वशभत नव्शत.ेम्शणून शतततींच्मा दाताींचत 
रढाई वभाप्त झारी नाशी. खूऩ रोकाींना  अजूनशी 
शतततींच ेदात शले अवतात, की त ेतमावाठी एका 
ळाींत आफिकी शतततरा भारून टाकतात. मवींथथमाने 
माच्मा वलरुद्ध नेशभतच आऩरा आलाज उठलरा.  



मवींथथमा भॉवने एम्फोवेरी एमरपें ट रयवचा प्रोजेक्ट  वुरु करून चाऱतव 
ऩेषा अथधक लऴा झारी. 

मवींथथमा, जत घोड्मालय स्त्लाय शोणायी एक छोटी भुरगत शोतत, श्जने 
स्त्लप्नातशी वलचाय केरा नव्शता की एक हदलव तत एम्फोवेरी शतततच्मा 
जतलनाचा एक भशततलऩूणा बाग शोईर.  

मवींथथमाने दोन शजाय ऩाचळे ऩेषा अथधक शतततींचा अभ्माव केरा आशे.  

 ततने शतततींचा जन्भ आणण तमाींचा भतृमू फतघतरा आशे. एलढींच नाशी 
तय २००९ भध्मे ततने आऩल्मा वप्रम ‘इको’’ चा भतृमू वुद्धा ऩाहशरा. 

आता मवींथथमा नेशभत व्माख्मान देण्मावाठी आणण ऩैवे गोऱा कयण्मावाठी प्रलाव कयते.ऩ ण 
मवींथथमाने कधतशी शतततींचा अभ्माव कयणे वोडरे नाशी. तत जगबय बाऴणातून,फपल्भ भधून, रशान 
आणण भोठ्मा भाणवाींच्मा ऩुस्त्तकाभधून शतततींचत श्स्त्थतत फद्दर रोकाींना जागतृ कयत 
आशे.आजऩमतं जींगरी शतततींचे वगळ्मात भोठ्मा काऱाचे अध्ममन कयण्मावाठी मवींथथमाने आऩरे 
जतलन वभवऩात केरे आशे. ततने इको, इकोचत वऩल्रीं माींच्माफद्दर वगऱे काशी मळकण्माचा प्रमतन 
केरा.जमाभुऱे एम्फोवरी भध्मे मेणाऱ्मा वगळ्मा शतततींना वभजण्माव ततरा भदत झारी.   

 



 शे खूऩ भोठे काभ आशे. ऩण  

मवींथथमा भॉव भोठ्मा काभारा घाफयत नाशी. 



मवींथथमा भॉव  चा  जन्भ १९४० भध्मे झारा आणण तमाींनत भागचत चाऱतव लऴे केतनमा च्मा  
एम्फोवेरी नेळनर ऩाका   भध्मे शततत फयोफय तमाींचा अभ्माव कयत व्मततत केरे.  

व्शश्जातनमा भध्मे दक्षषणत वेमभनयीचत वलद्माथी झाल्मानींतय,तमाींनत  श्स्त्भथ कॉरेज भध्मे   
दळानळास्त्रचा अभ्माव केरा. १९६२भध्मे कॉरेजचत डडग्रत घेतल्मानींतय मवींथथमाने दोन लऴे रयऩोटाय 
आणण ळोधऩरकाय म्शणून न्मूजलतक लताभान ऩरात काभ केरीं. तेव्शा ततचत भैरतण  ऩेनत नेरोय  
ततरा  आफिका आणण  ततथरे शततत माींवलऴमत भोठे राींफरचक लणान कयणाये ऩर मरहशत 
अवे.१९६७ भध्मे  मवींथथमाने स्त्लत् आफिकेत जाण्माचा वलचाय केरा. भग ततरा आफिका आणण 
ततथरे शतततवलऴमत प्रेभ लाटरे. मवींथथमाच्मा आई-लडडराींचे तनधन झारे शोते, ततचत रशान फशीण   
कैयोमरन मळलाम तमाींच्मा कुटुींफात कोणत  नव्शते. म्शणून तत अभेरयका वोडून  आफिकेत आरी. 

 जेव्शा मवींथथमा ऩाहशल्मादाीं आफिकेत गेरी तेव्शा वुदैलाने ततचत बेट  स्त्कॉहटळ  ऩरकाय इमन 
डगरव-शैमभल्टन  माींच्माळत झारी. ते उततय टाझतनमाच्मा  रेक भैनाया नेळनर ऩाका   भध्मे शतततचे 
वाभाश्जक वशबाग मालय अभ्माव कयत  शोते.  व्मश्क्तगत शतततींना ओऱखण्मावाठी तमाींना ऩाका  
भधतर चायळे शतततींचे पोटो शले शोते. तमाींनत ते काभ मवींथथमारा वोऩलरे. काभ ऩूणा झाल्मालय 
मवींथथमाने  ळोधकामा  वुरु कयण्माचे ठयलरे. ळेलटी १९७२ भध्मे ततने आऩरा वशकायी शाले क्रोव 
फयोफय ऩूणा केरीं,  ततने एम्फोवरी  याषरीम उद्मानात वींळोधन कयण्माचत मोजना आखरी., जे दक्षषण 
केतनमाच्मा वींयक्षषत बूभतत १५० भैरात ऩवयरे शोते. जेव्शा १९७४ भध्मे क्रॉव तनघून गेरे तेव्शा मवींथथमा 
ततथेच थाींफरी आणण शतततफयोफय याशू रागरी. 

शतततींच्मा फाफततत जाणून घेण्माचत मवींथथमाचत इच्छा कधतच कभत झारी नाशी. तत तमाींच्मा प्रतत 
धैमालान आणण प्राभाणणक शोतत.तत शतततींच्मा फाफततत खूऩ काशी जाणत शोतत.तत शतततींच्मा भधरे कौटुींत्रफक 
नातमाच्मा फाफत अवरेल्मा प्रवनाचत नलतन उततये ळोधत शोतत.तत आऩल्मा शतततींच्माफाफत खूऩ प्रेभाने फोरत 
अवे,भग तत एम्फोवरी भधल्मा वाईटलयीर भुराखत अवो की भोठ्मा दानळूय व्मक्तत फयोफय फोरत 
अवो.भागतर चाय दळकाींऩावून ततचे जतलन शतततींच्मा  
जतलनाळत जोडरे गेरेरे आशे. 

  

 
 

 

इतय वींळोधकवुद्धा आफिकी शतततींचा अभ्माव कयत 
शोते.जगाततर वगळ्मात भशान शततत लैसातनकाऩैकी एक व्मक्तत 
श्जने प्रथभ मवींथथमाचत ओऱख शतततळत करून हदरी- डॉ. इमन 
डगरव-शैमभल्टन. तमाींचत भुख्म रुचत शी शतततींच्मा बटकीं ततचा ळोध 
घेण्मात आशे.१९८९ भध्मे ततने वलवल शततत दात व्माऩाय प्रततफींध 
आणण्मावाठी भदत केरी आणण वींळोधन,वींयषण,मळषण आणण 
प्रलाव मा भाध्मभातून शतततींचे बवलषम तनश्वचत कयण्मावाठी १९९३ 
भध्मे वेव्श द एमरपीं टव(www.savetheelephants.org)चत स्त्थाऩना 
केरी. 

आफिकेतरे शततत 
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